
Stare Załubice 2018/03/09
 
 

 
Zapytanie ofertowe

Dotyczy:
 
Zakupu, dostawy i uruchomienie pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych
Załubicach
 
Zamawiający:
 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
Stare Załubice, Polska
Ul.  Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice
Telefon: 22 761 71 22
 
Termin realizacji:
 
Do 30.06.2018 roku.
 
Kryteria wyboru oferty:

1)       cena 80% ( 80 pkt)
2)       gwarancja – 3 lata – 2 pkt, 4 lata – 5 pkt, 5 lat – 10 pkt
3)       darmowa aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji – 10 pkt

 
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
              Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru nr 1
 
Sposób obliczenia ceny ofertowej

 
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 2), należy przedstawić cenę ofertową brutto za

wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz

słownie.
3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty

transportu.
4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 
Miejsce i termin złożenia ofert:
1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście,  pocztą elektroniczną; gim-zalubice@wp.pl, pocztą lub kurierem na
adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Stare Załubice, Polska, Ul.  Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice
w terminie do dnia 16.03.2018 r. / godziny pracy 7:00 – 15:00/. W przypadku wysłania oferty pocztą lub
kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Pracownia językowa – Oferta”, jeżeli zostanie dostarczona drogą elektroniczną prosimy na
wpisanie tematu wiadomości ww. treści.
 
2.      Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych

ofert.
Informacje o formalnościach
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Załączniki:
1.      Oferta wykonawcy
2.      Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia

 
 
 
 
 
 

https://www.google.pl/search?q=szko%C5%82a+podstawowa+im.+armii+krajowej+zespo%C5%82u+szk%C3%B3%C5%82+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwi-_OS0_8zZAhVMZlAKHZsSBbsQ6BMItwEwEQ
https://www.google.pl/search?q=sp+stare+za%C5%82ubice&oq=sp+stare+za%C5%82ubice&aqs=chrome..69i57j69i64l3.3228j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…..............................................                                                                    
        /nazwa Wykonawcy/
….............................................
….............................................
           /dokładny adres/
…..............................................
             /telefon, fax/

                                                                               OFERTA WYKONAWCY
 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
Stare Załubice, Polska
Ul.  Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice
Telefon: 22 761 71 22, mail: gim-zalubice@wp.pl

 
Nazwa Wykonawcy
…................................................................................................................................................................
z siedzibą w ..............................................................................................................................................
Przystępując do zapytania ofertowego na:
 
Zakup, dostawa i uruchomienie pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych
Załubicach
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto: ……………………………… zł
słownie:…................................................................................................................................ w tym: cena netto
……………………………… zł, podatek VAT …...................%           tj. …................................... zł

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy będzie……………...
3.                 Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz

przygotowania i złożenia oferty.
4.                 W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z

wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
5.                 Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest
kompletna.

6.                 Udzielamy gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) –  na okres ….… m-cy
7.                 Udzielemy darmowej aktualizacji oprogramowania na okres …………..m-cy.
 
 
 
 
 
…..........................................                                                ….......................................................................

Miejscowość i data                                                                             Podpis i pieczątka
             

 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia
 

     

Opis przedmiotu zamówienia

https://www.google.pl/search?q=szko%C5%82a+podstawowa+im.+armii+krajowej+zespo%C5%82u+szk%C3%B3%C5%82+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwi-_OS0_8zZAhVMZlAKHZsSBbsQ6BMItwEwEQ
https://www.google.pl/search?q=sp+stare+za%C5%82ubice&oq=sp+stare+za%C5%82ubice&aqs=chrome..69i57j69i64l3.3228j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 Wyszczególnienie J.m. Ilość

1.
Jednostka

centralna systemu
i oprogramowanie

sterujące
zestaw 1

-     min. 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją
dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy
(min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście
słuchawkowe, 2 wyjścia audio;
-     wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer
(rejestrator, magnetofon);
-     uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off;
-     moduł USB do podłączenia komputera min. USB 2.0;
- maksymalne rozmiary jednostki centralnej: 360 x 250x90 mm

-     wbudowany wzmacniacz min. 2x40 max, 4Ohm;
-     sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek)
wskazująca stan pracy; diody wskazujące transmisje do i z
komputera;
-     indywidualne regulacja siły głosu w słuchawkach
uczniów z poziomu przez nauczyciela z poziomu
programu;
komplet dedykowanych przewodów audio i power/data
zgodnych z typami złącz sterownika;
uruchamianie funkcji pracowni za pomocą loginu i hasła
-     umożliwia obsługę pracowni z tablicy
interaktywnej, z komputera;
-     lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po
numerze stanowiska
-         timer (minutnik);
-     funkcja sprawdzania obecności - program uwzględnia
stanowiska nieaktywne;
-     edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk
-     predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw.
„przeciągnij i upuśd”);

2.
Słuchawki z
mikrofonem

Szt.

 25

-   miękka i elastyczna, super wytrzymała obudowa odporna na
uszkodzenia mechaniczne

-   przetworniki słuchawek dostrojone do charakterystyki zakresu
ludzkiej mowy

-   wysokiej jakości mikrofon dynamiczny z charakterystyką
kardioidalną

-   podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych
-   bardzo selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu

eliminująca szumy i głosy z pomieszczenia, skuteczna izolacja
akustyczna

-   solidny, specjalnie wzmocniony przewód sygnałowy
-   duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z przyjaznego

dermatologicznie materiału
-   elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu
-   łatwe w konserwacji i utrzymaniu
-   bez konfekcji
-   pasmo przenoszenia: słuchawki 40 – 14,4 kHz / mikrofon 40 –

15 kHz
-   nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW
-   czułość mikrofonu: 3 mV/Pa
-   nominalna impedancja: słuchawki 2 x 400 Ohm / mikrofon 200

Ohm
-   nominalne zniekształcenia THD: < 0.14%
-   max. moc wyj.: 100 mW
-   tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC)
-   siła nacisku: ca. 6 N
-   kabel: 1,5 m
-          masa (bez kabla): 270 g 

3. Głośniki Szt. 2
- dwudrożne wyposażone w osłony zabezpieczające
przed uszkodzeniem montowane w przedniej
blendzie biurka nauczyciela

4.
Przyłączeniowe

stanowiska
uczniowskie

szt 12
podwójne (oszczędność kabli), mocowane w przedniej blendzie
biurek (poz zasięgiem rąk uczniów)

a) oprogramowanie umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami
jednostki centralnej pracowni,
b) zabezpieczenie hasłem,
c) dostęp dla określonych użytkowników,
d) sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”,
e) sterowanie za pomocą myszy, pióra, palca, tablicy



5
Oprogramowanie

do obsługi i
podglądu

użytkowników

szt 1

interaktywnej, itp.
f) nowoczesny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs bez okienek,
g) możliwość dostosowania wyglądu do własnych wymagań
(personalizacja),
h) szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu,
i) możliwość przypisania nazwisk do konkretnych stanowisk
(wyświetlanie nazwisk uczniów na poszczególnych
stanowiskach),
j) zarządzanie klasami i listami uczniów (dodawanie, edycja,
usuwanie, import, eksport),
k) zmiana kolejności na liście (podczas przesadzania uczniów),
l) import do list nazwisk z plików między innymi XML, SOU, CSV,
TXT, STU, LST,
m) eksport listy nazwisk do plików między innymi XML, SOU,
CSV, TXT, STU, LST,
n) losowy podział na grupy,
o) losowy podział na pary,
p) wyświetlanie aktualnej godziny (zegar),
q) odmierzanie czasu do końca lekcji lub zadania (timer),
r) wbudowany system podpowiedzi,
 
Tryb pracy - pracownia językowa
a)        jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie,
b)       wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów,
c)        pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk,
d)       swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z

zapamiętywaniem ustawień,
e)        studenci z włączonymi mikrofonami są słyszani przez

pozostałych studentów z grupy,
f)        student słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz

nauczyciela,
g)       poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie,

nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej
grupy,

h)       dwukierunkowa komunikacja,
i)         praca indywidualna
j)         możliwości sterowania:
k)       indywidualne włączanie i wyłączanie mikrofonów,
l)         wyłączenie wszystkich mikrofonów,
m)     przeniesienie wszystkich do wybranej grupy,
n)       czasowe przemawianie do wszystkich grup lub par bez

zmiany ich organizacji,
o)       niezależny wybór źródła dźwięku dla grup i par,
p)       indywidualna regulacja głośności w słuchawkach uczniów

 

6
Stoliki

uczniowskie 2 –
osobowe

szt 12
wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18mm
wykooczone okleiną PCV gr. min. 2 mm, z blendą min. 50
cm wysokości i kanałem kablowym między blendą, a
blatem, rozmiar 6

7

 

Biurko
nauczycielskie

( lektora ) szt 1

Biurko nauczycielskie ( lektora ) z szafką na dokumenty i
komputer oraz przystosowane do wmontowania monitora
dotykowego, wykonane z płyty wiórowej laminowanej
wykooczone okleiną PCV gr. min. 2 mm, z blendą min. 50
cm wysokości i kanałem kablowym między blendą, a
blatem

8 Krzesła
uczniowskie szt 24

 
Krzesła uczniowskie tapicerowane na podstawie
metalowej malowanej proszkowo lub niklowane
– rozmiar 6

9
Wymagania
dodatkowe :

 
  

- wszystkie stanowiska uczniowskie muszą łączyć się z
jednostką centralną bezpośrednio,

-                         dostarczenie z pracownią instrukcji w języku
polskim,

-                         komplet dedykowanych przewodów audio i
power/data zgodnych z typami złącz sterownika,

-                         wieszaki na słuchawki,
 

 
 




